. Marcas.

Feito em Moscou
Desde 2016, o governo de Moscou lançou um projeto que ajuda as empresas da capital
a participar de várias exposições em um estande coletivo sob a marca comum "Made in
Moscow".
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Feito em Moscou

Feito em Moscou
Desde 2016, o governo de Moscou lançou um projeto
que ajuda as empresas da capital a participar de
várias exposições em um estande coletivo sob a
marca comum "Made in Moscow".
As autoridades da cidade não apenas cobrem todas as despesas de
participação em eventos russos e estrangeiros, mas também
organizam reuniões de negócios no formato MatchMaking com
compradores, investidores e empresas internacionais para o
lançamento de novos produtos nos mercados estrangeiros.

Foto: Site oficial do Prefeito de Moscou

Programa de apoio
O programa de apoio aos fabricantes é
implementado pelo Centro de Exportação de Moscou
© 2022. Feito na Rússia
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(MEC), uma instituição subordinada do
Departamento de Empreendedorismo e
Desenvolvimento da Inovação de Moscou.
Qualquer empresa fabricante de Moscou pode se tornar participante
do programa "Made in Moscow". Para este fim, basta preencher o
questionário pertinente no site do MEC. Até agora, mais de 600
empresas de Moscou participaram do projeto, apresentando seus
produtos em 30 exposições internacionais.

Até o momento, mais de

600

de Moscou
empresas

que apresentaram seus produtos em 30 exposições internacionais

Projeto "Made in Moscow" lançado em 2016As autoridades de Moscou
cobrem 100% dos custos de participação Mais de 600 empresas
participaram do projeto Mais de 600 empresas organizaram estandes
coletivos em 30 exposições internacionais, durante as quais foram
realizadas cerca de 11 mil reuniões de negócios
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O projeto Made in Russia é uma plataforma de comércio e mídia digital. Inclui a agência de informações comerciais Made in Russia em 12
idiomas, assim como uma casa comercial digital que vende e promove bens e serviços no exterior. As empresas registradas na
plataforma recebem o direito de usar o logotipo do projeto Made in Russia, acesso ao programa de fidelidade, serviços e instalações.

Página da marca

https://monolith.madeinrussia.ru/pt-br/catalog/3374

pr@madeinrussia.ru

